Kerteminde d. 17.02.2011.

Træskibsforeningen FOK
Beretning for 2010
Årets store begivenhed var etableringen af jolleanlægget. Efter den
endelige godkendelse fra Kystdirektoratet d.20.01 kunne vi gå i gang. P. gr. af
den strenge vinter påbegyndes arbejdet i foråret, pause i sommerferien, men
genoptages i august og færdiggøres i november. En vedholdende gruppe af
foreningens medlemmer under anførsel af Kristian Fribo har skabt et solidt og
hyggeligt miljø, vi kun har hørt rosende ord om.
11/2. Generalforsamling. Se referat.
5/3. Formanden modtager på foreningens vegne 51.000 kr. ved Brugsens
generalforsamling. Midlerne skal finansiere halvtag + udstillingsskab og
belysning + brodække på jolleanlægget.
11/3. Jens Kristensen afholder i klubhuset lysbilledaften fra Schrøders Mindes
sommertogt til Østersøen.
24/4. Efter en lang og drøj fimbulvinter indkalder bestyrelsen til arbejdsdag på årets
første, varme forårsdag, hvor bl.a. Vilhelm og NG259 søsættes – sidstnævnte
med to nye kølplanker. 18 medlemmer til frokost i herligt vejr.
21/5-22/5. Vellykket pinsestævne i Århus. Rylen, Rosaline, Ocean og Vilhelm deltager.
26/5. Pæle og spuns slås til jolleanlægget.
30/6. Bestyrelsesmøde. Referat sendt pr. e-mail.
28/7. Rylen viser flag ved Fyn Rundt for store træskibe. Den sejler de store i møde ved
Stavres Hoved.
4/9. Sensommersejlads. Fem både deltog: Rylen, Rosaline, Njal, Bifrost og Ocean.
Jævn nordøstenvind. Ankrede i Revkrogen. De fleste i land. Begyndte at drive
mod revet på trods af de fire ankre. Husk altid ankervagt.
12/9. Rylen deltager i Fjordens dag.
23/10. Efterårsarbejdsdag. Foreløbigt rejsegilde på jolleanlægget. Jollerne på land,
standernedhaling. Pænt fremmøde.
I oktober planlagdes den endelige udformning af halvtaget ved østgavlen.
10/11. Sidste arbejdsdag på jolleanlægget. Fine artikler i Kjerteminde Avis og
Fyens Stiftstidende.
30/12. Bestyrelsesmøde. Drøftelse: Halvtag, montrer med indhold: 1. Rylen, 2. Jollerne
og prammen, 3. Fiskeriet i bælt og fjord omkring år 1900. Evt. køb af trailer til
jollerne.
Året har været rigtigt godt for foreningen. Vi er nu 37 medlemmer. Bestyrelsen
mærker helt tydeligt en solid anerkendelse af foreningen hos kommunen,
sponsorer og byens indbyggere i det hele taget. Med håbet om et lige så godt
nyt år, siger bestyrelsen tak til medlemmerne for den store arbejdsindsats og
det gode gå-på-humør i 2010.
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